Redactioneel

Lieve sunny

Shouraizou

drukdrukdruk... studiereis naar Japan, Vonk
naar de drukker, tentamens naar de klote.
Alles en iedereen is gehaast. Daarom is het
zoals altijd aan te raden een rustmoment te
vinden op vrijdagmiddag in de Tombe. Na het
laatste tentamen van die dag kun je op je
gemak een grolsch premium pilsener kopen
voor het luttele bedrag van 50 centen.
Bespreek daar je klachten over het formaat
van de tas die je inpakt voor de studiereis (lees
meer in deze SUN), te vroege deadlines van de
Vonk, het heerlijke (z)ONZIN tentamen, of
maak op je gemak de nieuwe Puuzel! Na een
stressy week een moment voor joleit op de
VriMiBo. Proost!

MijnPCisstuk.Despatiedoethetniet!Enookdeish
elemaalstuk.Zoalsjewelzietishetgemisvan
dekleint.o.v.dekapottespatiebalk.Helpmij,ikko
mnamelijkuitpenisendatlijktzodubieusmeteenk
apotte!

z.o.z. :-)

Puuzel
Dat EL-ers alleskunners zijn, is bekend. Zo
kwam het laatst voor de een EL-er op een
mooie zondag in een dierentuin was, met een
familielid. Deze zeeschildpadden vond hij wel
erg interessant. In discussie tussen de twee
heren ontstond de vraag hoe oud deze soort
zeeschildpadden konden worden. De oppasser
bood uitkomst: 150 jaar oud!! "Maar hoe oud
zijn deze drie beesten dan?" De oppasser die
duidelijk geen EL had gestudeerd begon er lol
in te krijgen en vroeg de leeftijd van het
familielid. Deze gaf antwoord en de oppasser
zei: "De som van de leeftijden van deze drie
dieren is vier keer jouw leeftijd. het product
van de leeftijden is 3150, daar moet je het
maar mee doen.". Op een bankje, genietend
van een paar bammetjes met kaas overdachten
de heren het gezegde. Omdat ze er niet
uitkwamen zeiden de dit tegen de oppasser.
Deze kwam de heren tegemoed door te
vertellen dat exact 1 van zeeschildpadden
ouder was dan het familielid van de EL-er. Nu
wisten de twee heren voldoende.

LiefsvanA.noniem
Lieve A. Noniem,
Het ziet er inderdaad niet zo netjes uit. Echter,
de oplossing is voor de echte EL-er niet lastig.
De STORES verkoopt verschillende sooreten
toetsenborden.
NMeem
een
Logitech
toetsenbord, met diverse multimedia-toetsen
voor maar 11 euro, of kies een zwarte
exemplaar met usb-aasluiting. De STORES is
geopend op maandag en vrijdag van van 12:30
tot 13:30 en op woensdag van 12:30 tot 14:30.
Sterkte ermee...
Liefs Sunny

Antwoord
Het antwoord van de vorige Puuzel luidt: 401114

Agenda
1 november
9 november
16 december
2 februari

Shouraizou vertrek
Excursie ASML
Excursie Philips
Excursie Shell

meer info: www.scintilla.utwente.nl

Van de Tapper
Hallo, dit is het antwoordapparaat van Alex en
Michel. Deze tappers zijn er even niet, of ze
zijn er wel, maar kunnen niet aan de lijn
komen, of ze zijn er wel en kunnen wel, maar
willen niet, kortom: je moet het doen met dit
antwoordapparaat. Voor communicatie kunt u
terecht in de Tombe, alwaar de tapper u met
alle soorten van genoegen een bokje tappen,
een frisje schenken en een flauwe grap
vertellen.

Hoe oud zijn de drie schildpadden? Hoe oud is
het familielid van de EL-er?

De bok is los
DE BOK IS LOS!
Geen gevaar, wel een herfstbok, vanaf NU in
de Tombe!
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